De Gedragscode is het kader voor gedrag en reflectie van medewerkers en vrijwilligers van stichting
Emancipator en anderen die namens Emancipator spreken en handelen, of bij de stichting of haar
werk betrokken zijn (‘emancipatoren’). Deze code beschrijft de waarden die richting geven aan het
werken en (zowel online als offline) samenkomen bij Emancipator.
De code stelt emancipatoren in staat zelfstandig op een verantwoorde manier te handelen naar de
waarden en normen van Emancipator en biedt ruimte om elkaar aan te spreken op gedrag en
uitspraken die daarmee niet in lijn zijn. De code schept daarmee de kaders voor een veilige,
gelijkwaardige, leerzame en accountable omgeving voor iedereen. Tegelijkertijd biedt de
Gedragscode ook duidelijkheid aan externen over de positie, de visie en het ethisch kader van
Emancipator en emancipatoren en wat daarin van hen te verwachten is.

Emancipator is de Nederlandse organisatie voor mannen en emancipatie. Emancipator streeft naar
sociale rechtvaardigheid: een duurzame wereld waarin iedereen zich in veiligheid, vrijheid en
gelijkwaardigheid kan ontplooien en ontwikkelen.

De kernwaarden van Emancipator zijn:
- Accountability
- Diversiteit en inclusie
- Gelijkwaardigheid en respect
- Veiligheid
- Vrijheid
- Rechtvaardigheid
Emancipator is lid van MenEngage en heeft zich daarmee gecommitteerd aan hun Code of Conduct.
Daaruit volgt een aantal normen die gelden in werksituaties, bij openbare bijeenkomsten en op
andere plekken en (online) ruimtes waar Emancipator verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid
van deelnemers en aanwezigen.

In Emancipator-ruimtes - zowel intern als extern, zowel besloten als openbaar - gelden de volgende
gedragsregels en normen. Deze gedragsregels en normen dienen om een veilige ruimte te scheppen
voor iedereen, met oog voor ieders verschillende, kruisende marginalisaties en privileges, waarin
zelfreflectie, respect voor elkaar en de bereidheid om te leren centraal staan. Uitgangspunt van deze
gedragscode zijn onze accountability standards.
• In Emancipator-ruimtes gaan we ervanuit dat deelnemers bereid zijn om te reflecteren op hun
• eigen gedrag, socialisatie en privileges, te leren van anderen en te accepteren dat iedereen
schadelijke normen is aangeleerd.
• Het is onze prioriteit om onze ruimtes zo veilig mogelijk te maken voor iedereen, specifiek voor
mensen uit gemarginaliseerde posities.
• We erkennen dat niemand perfect is en we respecteren ieders leercurve , dus je ligt er niet
meteen uit ligt als je iets verkeerds zegt - Uitgangspunt is dat we gedrag veroordelen en niet
de persoon.
• In Emancipator-ruimtes streven wij naar een veilig klimaat voor iedereen om kritiek te leveren
én te ontvangen. We waarderen kritiek vanuit goede intenties en in het leveren van kritiek
gaan we ook uit van goede intenties van de ander.
• We gaan uit van ieders goede intenties maar zullen handhaven in twee gevallen:
o

als we vermoeden dat de goede intenties niet aanwezig zijn

o

als we de indruk krijgen dat de veiligheid/goede sfeer in het geding is, specifiek voor
mensen in gemarginaliseerde posities.

Medewerkers, vrijwilligers en andere emancipatoren worden geacht en zijn bevoegd hierop te
handhaven zoals zij passend achten.

